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Van de redactie 
 
Een tijdje geleden ben ik op de zolder van het Clubhuis geweest. Daar vond ik een paar oude 
Luchtbellen. Nieuwsgierig als redactielid neem ik ze mee. Even spieken wat ze vroeger in de 
Luchtbel schreven..... Op de volgende pagina een stukje uit de eerste Luchtbel die ik opende. Ik wil 
jullie dit niet onthouden.  

Zouden jullie trouwens willen nadenken hoe het logo volgend jaar eruit moet zien. Hierbij mijn 
voorstel.... 

 

De volgende Luchtbel wordt in november verzonden. Kopij kan ingeleverd worden tot 21 november 
via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 
Duikse en veel leesplezier, 
Marian Roos en Betty van den Berg 
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Van het bestuur 
 
Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland  
 
Beste leden, 
 
Op maandag 10 november aanstaande is er weer de najaars algemene ledenvergadering van 
Duikteam Zeeland. Om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Isabellagang nummer 2 te Middelburg. 
 
Waarschijnlijk ontvangen jullie de stukken voor de vergadering per email op het moment dat deze 
Luchtbel op je digitale deurmat valt.  
We sturen de stukken vanuit het bestuur sinds enige tijd rechtstreeks aan de leden per email en 
het lijkt er op dat iedereen ze ontvangt en ook mee uit de voeten kan. 
Mocht dat niet het geval zijn, laat het weten. Dan kijken wat we kunnen verbeteren. 
 
De agenda voor deze ALV is een serieuze. 
Een terugkoppeling over het clubhuis en de nieuwe compressorruimte, want dit is waarschijnlijk de 
laatste ALV in ons oude clubhuis. 
Een voorstel voor de begroting 2015. Met daarbij aanvullende voorstellen voor een bufferinstallatie 
voor de compressor en het jubileum in 2015. 
De situatie met betrekking tot de compressorruimte is nu duidelijk. Daardoor ligt in deze ALV de 
vraag voor aan de leden om een nitroxsysteem, en zo je welke variant, aan te schaffen. 
 
Omdat Duikteam Zeeland meer is dan alleen serieuze vergaderingen hebben we gevraagd aan 
Ronald Stadhouders om een inleiding op Noordzeeduiken te geven. Ronald zal iets vertellen over 
de verschillende Noordzeeduiken die hij heeft gemaakt en welke hoogte- en aandachtspunten hij 
daarbij is tegengekomen. Daarbij is het ook mogelijk om vragen te stellen. 
 
Uiteraard zorgen we ook voor iets te drinken en een hapje! 
 
Hopelijk tot ziens op 10 november.  
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, machtigen is mogelijk, zie het formulier op de website. 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
 
 

 
  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 9, oktober 2014 

Van de voorzitter, 
 
Weer een stukje “van de voorzitter” maar nu de laatste keer zonder voorzitter. 
 
Op dinsdagavond 23 september hebben de besturen van de duikverenigingen Dolfijn en Duikteam 
Zeeland elkaar ontmoet. Doel van het gesprek was een kennismaking. Twee clubs, zo dicht bij 
elkaar, met dezelfde hobby, dan is het logisch om elkaar te kennen. 
 
Na een uitgebreide voorstelronde hebben we met elkaar beelden uitgewisseld. Beelden van elkaar 
als club, dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk niet zo heel veel van elkaar weet. 
We doen veel dingen hetzelfde, hebben ook dezelfde vraagstukken en toch zijn er verschillen, en 
die verschillen mogen er ook zijn. 
 
Vanuit de vraagstukken waar we als vereniging allemaal voor staan hebben we ook gesproken 
over mogelijke onderwerpen waar we elkaar kunnen helpen of waarover we gedachten kunnen 
uitwisselen. Dan gaat het concreet over zaken die de NOB aangaan zoals de licentiekosten voor 
de instructeurs, over de mogelijkheid om gezamenlijk een specialty aan te bieden, maar ook iets 
eenvoudigs om elkaar het clubblad ter informatie toe te zenden. 
 
Het was een goed gesprek waarin we afgesproken hebben om elkaar 1 á 2 maal per jaar te 
ontmoeten en een aantal zaken met elkaar uit te wisselen. 
 
Ja, er is ook gesproken over het samen gaan van de beide verenigingen. Maar niet omdat dit de 
bedoeling was van een van de besturen, maar gewoon om duidelijkheid te scheppen. 
Fuseren is niet aan de orde en als ooit het aan de orde zou komen dan is het vooral een zaak van 
de leden van elke vereniging. 
 
Indien een van jullie vragen heeft over het gesprek en de onderwerpen die besproken zijn, schiet 
een bestuurslid aan! 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 
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Duikkalender 2015 
 
Beste leden, 
 
Het bestuur heeft onlangs een gesprek gehad met het bestuur van Dolfijn. Zie voor het verslag 
daarvan het stuk “van de voorzitter” in deze luchtbel. 
Een van de dingen die langs kwam was een duikkalender. 
Zodat je ruim van te voren weet wat er voor (duik)activiteiten gepland staan en waar je op kan 
intekenen. Bij Dolfijn gebruikt men die, het is niet altijd een garantie voor een grote opkomst, maar 
het geeft in ieder geval houvast. 
 
Ook de verschillende bootduiken van afgelopen seizoen brachten dit naar voren. Leuke initiatieven 
maar soms had men het eerder willen weten. 
 
Daarom zoekt het bestuur voor het duikseizoen 2015 een persoon of twee personen die de 
duikkalender 2015 willen opstellen. 
 
Niet alles zelf organiseren hoor! 
Maar een of twee personen die een voorzet maken qua data voor een aantal duiken. Dit uitgebreid 
met een aantal bootduiken (die iemand anders organiseert), wellicht wat eerste duiken voor de 
mensen in opleiding, de woensdagavondduiken, mogelijke specialties,  et cetera. 
 
Wil je eens een paar uren aan het plannen gaan, data bij de verschillende organisatoren 
achterhalen en aan de hand daarvan een mooie kalender opstellen, neem dan contact op met 
secretaris@duikteamzeeland.nl . De eerste twee kandidaten krijgen een gratis bootduik 
aangeboden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland 

Van de Trainingscommissie 
 

Beste leden, 

De bladeren vallen van de bomen, het stormt hevig en de watertemperatuur zal drastisch gezakt 
zijn. De tijd van mooie buitenwaterduiken begint langzaam op zijn eind te lopen. Op een paar door 
gewinterde die hards na natuurlijk. Tijd om naar binnen te gaan, en werken aan een betere 
conditie en techniek. 

De trainingscommissie heeft mij maar ook andere leden gevraagd om een paar trainingen op de 
woensdag te verzorgen. En daar heb ik JA op gezegd. Op woensdag 19 november verzorg ik een 
training en wil beginnen met een conditie test, dus maak je borst maar nat. 

Tot aan de badrand 

Groet, Stefan Brom 
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Mentorenlijst 
 

De buitenwateropleiding  wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met 
namen en telefoonnummers. Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl ! 

Kees Glas 

Frans Spoor 

Harm Verbeek 

Erik Veerhoek 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    2* Instructeur 

    0118 614 342 )( 

    0118 461 009 

    0118 640 275 

    0118 475 083 

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0118 853 116     

Henk Betlem 

Dick Hoeksema 

Mario de Wever 

Marco Colignon 

    3* 

    3* 

    3* 

    3*     

    0118 629 959   *) 

    0118 616 532   @  

    0118 471 410 

    0118 633 348 

 

*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar    

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar   

)( =  WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 

Vullerslijst 
Erik Veerhoek 0118-475083 

Giaumme de Jonge 06-55155152 

Andre Boogaart 0118-561504 

Benny van der Steen 0118-464180 

Boudewijn Weenink 06-29553911 

Erik de Been 06-14249633 

Frans Spoor 0118-461009 

Harm Verbeek 0118-640275 

Henk Bethlem 0118-629959 

Ronald Stadhouders 0113-612441 

Marco Collignon 0118-633348 

Marjon Jobse 0118-468428 

Peter de Groot 06-30148840 

Jack Colijn 06-20439372 

Ronald Sturm 06-10367384 

Kees Glas 0118-614342 

Leon Joosse 06-10975846 

Marian Roos 0118-462051 

Roel van der Mast 0118-553248 

Rob Plasse 06-51555587 

Betty van den Berg 06-50599677 

Mocht je ontbreken op de lijst, geef het door aan Marco Collignon, materiaal@duikteamzeeland.nl 
en/of aan de dames van de Luchtbel Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
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‘Breng je schelp’ 
 

In 2014 bestaat de Nederlandse Malacogische Vereniging (NMV) 80 jaar. Om dat te vieren 
organiseren we in nauwe samenwerking met diverse musea, bezoekerscentra en regionale 
schelpenwerkgroepen de landelijke manifestatie ‘Breng je schelp’ op 13 locaties in heel Nederland. 

‘Breng je schelp’ is een initiatief van de 80-jarige Nederlandse Malacologische Vereniging, de club 
waarin liefhebbers van schelpen, slakken en andere weekdieren elkaar ontmoeten. Op een ‘Breng 
je schelp’- dag kan iedereen langskomen met zelf gevonden schelpen en slakken waar hij of zij 
graag meer over wil weten. Deskundigen (die zichzelf ‘malacologen’ noemen) maken bezoekers 
wegwijs in de wondere wereld van de weekdieren en ze kunnen veel vertellen over meegebrachte 
schelpen en horens. Wie weet zit daar wel een echte schat tussen! Het wordt dus een soort 
‘Tussen kunst en kitsch’ voor schelpen en slakken, en dan zelfs nog een beetje meer.  

Op zaterdag 29 november, 10.00-16.00 uur, is ‘Breng je schelp’ in het Milieu Educatief Centrum 
(MEC) De Bevelanden, Hollandsche Hoeve, Kattendijksedijk 23, 4463 AL Goes. ‘Breng je schelp’ 
is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud en van beginnende tot meer ervaren 
schelpenliefhebbers. Het maakt niet uit of je met schelpen komt van het Nederlandse strand, uit 
Frankrijk of uit een ver tropisch oord, of ze vers zijn of fossiel: we proberen je te helpen en meer te 
vertellen over je vondsten. Deskundigen van de Nederlandse Malacologische Vereniging en de 
Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap geven informatie en mini-presentaties. Voor 
kinderen is er een grabbelbak met schelpen, om daar vervolgens meer over aan de weet te 
komen. En als je gewoon geïnteresseerd bent en geen schelp hebt om mee te brengen, ben je ook 
van harte welkom! 

Nadere informatie: www.spirula.nl en www.werkgroepgeologie.nl  of Dick Hoeksema 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 9, oktober 2014 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 9, oktober 2014 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 9, oktober 2014 

Kandidaat voorzitter 
 
Beste leden van duikteam Zeeland, 
 
Onlangs heeft Dick Hoeksema zich aangemeld 
als kandidaat voor de vacature van voorzitter 
van onze duikclub. Naar aanleiding van deze 
kandidaatstelling heeft het bestuur gesproken 
met Dick. Het bestuur is na dit gesprek van 
mening dat Dick geschikt is voor de functie van 
voorzitter en draagt hem dan ook voor als 
voorzitter. 
 
Volgens de statuten wordt de voorzitter 
gekozen door de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering [ALV]. De eerst volgende 
ALV zal op 10 november 2014 plaats vinden. 
Zowel Dick, als het bestuur, vindt het belangrijk 
dat de nieuwe voorzitter gedragen wordt door 
de hele club. Daarom zal er tijdens de ALV 
verkiezingen worden gehouden voor de functie 
van voorzitter. 
We roepen alle leden op, die zich kandidaat 
willen stellen als voorzitter, om dat te doen 
voor 19.00 uur,  10 november 2014.  
 
Indien jullie meer informatie willen ontvangen 
over deze vacature en de invulling daarvan, 
stuur een email naar 
secretaris@duikteamzeeland.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
Secretaris Duikteam Zeeland   
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Zoet… minstens 1x per jaar is hartstikke lekker! 
En dan hebben we het niet over al dat lekkers wat (traditiegetrouw??) wordt meegenomen om na 
een duik met volle overgave genuttigd te worden….Neen. 

Dan hebben we het over een duikje in een van de zoetwaterplassen die ons kikkerlandje rijk is. 

Vol  enthousiasme togen we zaterdag 26 september richting Brabant, met de Kempervennen als 
bestemming. Want daar ‘hing’ (zo zou later blijken) Big Mama op ons te wachten. 

Ze heeft haar naam eer aan gedaan. Sjonge, wat een flinke dame, 2,5 meter lang. Een prachtige 
Meerval die zich aan alle kanten liet bewonderen. Statig en vol gratie zwierde ze voor onze ogen 
langs. Dat was de moeite van ons bezoek zeker wel waard. 

 

Ook van de kleinere meervallen, dikke! palingen, stekelbaarsjes en andere vissoorten, de picknick 
en sterke verhalen  hebben we volop genoten. 

Kortom; Het was een prachtige zonnig dag, met een evenzo prachtige duik. 

Deze ‘zoetwater-traditie’ moesten we er maar in houden! 

Marjon Jobse 
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Verjaardagen leden 
 
 

november 
 

6 Erik de Been 
8 Jozien Walhout 
9 Rinus Krijger 
11 Roel van der Mast 
17 Christaan Sauer 
19 Erik Veerhoek 
28 Marnix Poelman 

 
 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Onder de bel “waar komen we vandaan?” 
 
De etnische samenstelling van Duikteam Zeeland! Waar komt de gemiddelde DTZduikelaar 
vandaan? 
Daar sloot ik mijn vorige stukje mee af. 
 
Daarmee bedoelde ik natuurlijk, “hoe ziet de DTZduikelaar er uit?” 
 
Het antwoord is, zoals veel dingen in het leven, vrij simpel .  
 
De gemiddelde duiker is een oudere, vaak bebaarde of besnorde, enigszins corpulente, blanke  
man. Die zie je vaak genoeg langs de duikkant staan. 
 
Natuurlijk zijn dat vaak Belgen, maar daar wijken wij in het Zeeuwse ook niet zo heel veel vanaf. 
En ja dames, er zitten ook meisjes tussen (van alle leeftijden).  
Maar vaak hangen daar dan nog meer oudere bebaarde of besnorde, enigszins corpulente, blanke 
mannen rond. Die niets liever doen dan die meisjes in of uit hun pak te helpen, te vertellen wat 
voor enorme ervaring ze hebben en wat ze wel allemaal al wel niet gezien hebben. 
 
In deze tijd van zwarte pieten discussie (waar ik geen woord zal vuil maken) is het misschien ook 
gewoon goed om te stellen dat er weinig of geen “gekleurde” duikers zijn. 
Ja, natuurlijk veel in zwart neopreen, maar een gekleurd velletje, anders dan afkomstig van 
exotische duikvakanties,  hebben er niet zo heel veel. 
 
Ook is het nog niet nodig geweest om een speciale gebedsruimte te maken in ons clubhuis. 
Wel heb ik van die matjes zien liggen achter auto’s van duikers.  
Maar nog nooit heb ik die gericht op het oosten gezien met een knielende duiker er op die in het 
Arabisch zijn god eerbiedigde. 
 
Maar het is natuurlijk heel gemakkelijk om dingen te roepen die je alleen zelf ziet, of denkt te zien. 
Daarom is uw razende reporter in het ledenoverzicht gekropen. Enkele feiten: 
77% van onze leden is man 
83% is 40 jaar of ouder 
44% daarvan is 3* of hoger gebreveteerd 
 
Hoeveel niet blanke leden hebben we dan? Uw razende reporter kent niet alle leden, maar op 
basis van diegene die hij wel kent durf ik te stellen dat dit niet meer is dan 1% 
Hoeveel leden van buitenlandse afkomst hebben we dan? Uw razende reporter kent niet alle 
leden, maar op basis van diegene die hij wel kent durf ik te stellen dat dit niet meer is dan 8% 
 
Wat kunnen we nu met al die kennis? 
Niks natuurlijk. Maar als dit geen reden is om juist dat DTZ lid dat je niet kent te vragen voor een 
duikje dan weet ik het niet meer. 
Is het te koud voor je om te duiken. Ga dan eens naar het zwembad op woensdag of zondag en 
kijk of er mensen zijn die je niet ken. 
 
Tot de volgende keer ………. 
 
Oh ja, de mate van corpulentie is in dit onderzoek niet opgenomen. 
Want zeg nu zelf, zijn het afgezakte borstspieren, is het een one- of een fatpack, is het positief 
drijfvermogen? Je weet het niet he. 
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Duikjes met Marion Haarsma 
 

Iedereen die de onderwatersport leest, kent Marion Haarsma van de foto’s en verhalen. Ik heb 
haar leren kennen na onze vakantie in Cornwall. Ze had haar kompas vergeten bij Porthkerris. Zo 
goed gelovig als ze is, mochten de dames van de duikshop het kompas niet opsturen. Marion 
geloofde in de eerlijkheid van duikers. Zoals je misschien begrijpt, ik was dus de eerlijke duiker... 
=) 

Terug in Nederland de stoute schoenen aangedaan. Via facebook op zoek gegaan naar Marion. 
Na wat heen en weer gemail, een afspraak gemaakt bij de Zeelandbrug. Ze zou haar camera 
meenemen. Zoals ze eerst vertelde, ze stelde wel eisen aan een buddy. Zoeken doet ze niet, dat 
laat ze aan een buddy over. 

Oh jee, ik als nog enigszins onbekende van de onderwater biologie!! Inmiddels hebben we een 
paar duiken gemaakt. Altijd weer spannend of je iets ziet wat ze nog niet heeft gefotografeerd. 

De eerste duik , bij de Zeelandbrug. Na een kwartier duiken gelukkig kwamen we een Wijde 
mantel tegen. Ik geloof niet dat ik die eerder was tegengekomen. Dus Marion druk in de weer met 
de camera. Ik was enigszins verbaasd. Heb ik iets bijzonders gevonden? Na de duik werd het 
duidelijk dat het een lange tijd geleden was geweest, dat ze zo eentje had gezien.   

 

 

De na de Wijde Mantel kwamen we nog een Harlekijn slakje en een Ruthenspar grondel tegen. 
Sindsdien zie ik veel meer van die mooie gekleurde grondels. Ze zat na de duik te vertellen dat ze 
blij was met mij als buddy. Ik was opgelucht.... Test doorstaan! Tijdens de koffie zat ze te vertellen 
dat ze duik nr 3636 in Cornwall had gevierd. 3636!! Even rekenen in mijn hoofd. Ze duikt sinds 
1984, ca 31 jaar. Dus ieder jaar maakt ze gemiddeld 100 duiken.... Tja, dan heb ik er nog heeel 
erg veeeeel te gaan. 

De tweede duik , Westkapelle. Graag wilde ze een keertje duiken in Westkapelle. Tot op heden 
was het er nog niet van gekomen. Dus de laatste vrijdag van de vakantie afgesproken. Helaas was 
het onderwater erwtensoep. Zicht minder dan een halve meter. Camera mee, niks, maar dan ook 
niks gevonden. Boven water komen ook Marcel en Mathilde met hun hoofd boven water. Ook zij 
baalden van het slechte zicht. Maar zij hadden nog wel een vreemd slakje gevonden. In de vorige 
Luchtbel hebben jullie kunnen lezen over de Hemelsblauwe Knotsslak. Op die middag hebben zij 
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die dus gevonden! We gingen toch maar niet meer op zoek naar de slakjes. Het waren al meer 
dan een uur onderwater geweest. 

Roel, Astrid, Andre en Marian waren ook uitgenodigd. Helaas konden die niet mee duiken. We 
hadden wel afgesproken om de tradie van een visje na het duiken niet te verbreken. Ze stonden 
boven op ons te wachten. Het werd erg gezellig bij de visboer op de markt. 

De derde duik . Het bleef Marion en ik steken dat we niet terug zijn gegaan om toch de slakjes te 
vinden. We hadden op een zondagmorgen vroeg afgesproken, 9.00uur in Westkapelle. 
Aangekomen staat de parkeerplaats vol met duikers. Een duikvereniging uit Den Haag had een 
clubduik in Westkapelle. Ze vroegen of ik een briefing wilde doen. Eigenlijk hadden ze geen idee, 
wat ze onderwater tegen konden komen. Dus daar stond ik dan, niet voorbereid hierop. Maar ze 
waren geinteresseerd in de bunker, anker, buffalo, etc. Eigenlijk heb ik achterwege gelaten waar 
wij voor kwamen. De slakjes!  

Zou het zicht beter zijn? Het was springtij. Eenmaal onderwater was het zicht net zo belabberd dan 
de vorige keer. Vol goede moed langs de paalhoofden, naar de oude dijk. Er stond een sterke 
stroming. Zouden we de slakjes vinden? Na een kwartiertje zoeken.... Eindelijk! We waren 
verbaasd van de grootte. Zo klein hadden we ze niet verwacht. Ze waren nog geen halve 
centimeter. Marion ging weer met de camera in de weer. Bijschijnen met mijn lamp. Zou het lukken 
om een scherpe foto te krijgen? Geen idee. Ik heb geen verstand van fotograferen, door de 
omstandigheden zou ik het niet eens proberen. Maar wanneer je buddy een fotografe is, moet je 
geduld hebben. Ik ging al weer op zoek naar andere exemplaren. Helaas waren ze allemaal net zo 
klein. Volgens de berichtgeving op internet zouden honderden slakjes te vinden zijn. We hebben 
een uur gedoken. Hooguit 10 van die slakjes gezien. Maar we hebben ze gevonden. 

 

Terug bij de auto’s waren alle duikers van de duikvereniging al aangekleed. Ze snapten niet dat we 
zo lang onderwater konden blijven met zo’n belabberd zicht. Maar ze zouden graag nog een keer 
terug willen komen wanneer het zicht beter is. Helaas is dat niet te plannen bij deze stek. Ze waren 
onder de indruk van de hoeveelheid dodemansduim. Tja, het koraal ligt in onze achtertuin.  

Westkapelle, het blijft een bijzondere duikstek. Altijd genieten..... En Marion Haarsma, is gewoon 
een leuke buddy! Je leert te kijken naar de kleine dingen onderwater. 

Betty van den Berg  
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Zeegrind in plaats van staalslakken gestort 
 

Rijkswaterstaat is begonnen met het versterken van de dijken in de Oosterschelde. Echter wordt er 
geen gebruik gemaakt van staalslakken om de dijken steviger te maken, maar wordt zeegrind 
gebruikt. 

Voorlopige voorziening  

In augustus trof de 
rechter geen voorlopige 
voorziening, die de 
Nederlandse 
Onderwatersport Bond 
samen met Stichting de 
Oosterschelde had 
aangevraagd, waardoor 
Rijkswaterstaat mocht 
beginnen met de stort 
van staalslakken. Nu 
blijkt echter dat er een 
tekort aan staalslakken 
is, waardoor de keuze 
op zeegrind is gevallen. 
“Ondanks dat er met 
het gebruik van dit 
materiaal geen sprake 
is van uitloging, staan 
we niet te juichen,” 
aldus Desmond van 
Santen, 
beleidsmedewerker van de Nederlandse Onderwatersport Bond. “De compacte laag die ook met 
zeegrind gevormd wordt komt het onderwaterleven nauwelijks in de oorspronkelijke staat terug. 
Een afdeklaag van breuksteen, waar kreeften en ander onderwaterleven zich wél kunnen nestelen, 
blijft dus nog altijd de beste oplossing.” 

Raad van State vraagt hulp aan externe partij 

Ondanks dat de voorlopige voorziening niet is getroffen, zal er nog altijd een uitspraak worden 
gedaan over het beroepsschrift dat de NOB samen met de SDO heeft ingediend. De Raad van 
State heeft hiervoor een externe partij ingeschakeld, die inhoudelijk zal adviseren over de kwestie. 
De uitkomst van dit onderzoek dient uiterlijk eind december af te zijn, wat betekent dat de uitspraak 
van de Raad van State dit jaar niet meer zal plaatsvinden. 

Staalslakken, hoe zat het ook alweer? Lees hier alle informatie! 

Foto: Ron Offermans 

Bron: www.onderwatersport.org 
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De Luchtbel CLUBKRANT 

 

Gezocht vacatures 
Voorzitter 
Redactielid Luchtbel 
Moderator DTZ Yahoo 
Voor inlichtingen kun je terecht bij het secretariaat.

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan 
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Zwembadtijden seizoen 2014-2015 
 

Let op!! 

Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015. 
 
 

Oktober 2014: 
Woensdag 1 oktober  2 uur van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 8 oktober  2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 15 oktober    2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 22 oktober     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 29 oktober     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (Introductieduik geen training) 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

November 2014: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15. tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

December 2014: 
Woensdag 3 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 10 december     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur Introductieduik geen training) 
Woensdag 17 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 24 december Zwembad gesloten 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Januari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Februari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Maart 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

April 2015: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
 
 


